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COMUNICADO 
 

Comunicamos aos candidatos inscritos no presente edital que, em virtude da greve 

dos bancários houve a necessidade de prorrogação da data de pagamento dos boletos 

referentes à inscrição no presente certame, a fim de garantir que quem efetuou a inscrição 

dentro do prazo estabelecido não fosse prejudicado. 

 

Diante disso, aqueles que não conseguiram efetuar o pagamento no período 

inicialmente fixado, tiveram que acessar o sistema, no link da inscrição e reemitir o boleto 

para pagamento da taxa (comunicado do dia 30/09/2016), sendo que um considerável número 

de candidatos teve dificuldade neste acesso, tendo entrado em contato com a banca através 

do email concursos@ifs.edu.br, relatando a situação. 

 

Ainda, outros candidatos não tiveram o pagamento reconhecido automaticamente 

pelo sistema, havendo a necessidade de efetuar o batimento manual das inscrições, sendo 

preciso verificar tal inconsistência de maneira cautelosa, o que demanda tempo. 

 

Tal situação fez com que houvesse nova prorrogação do prazo de pagamento da 

inscrição (comunicado do dia 14/10/2016), sempre com o intuito de garantir a efetiva 

participação dos inscritos no certame, para que não ficassem de fora por problemas com o 

pagamento. 

 

Assim, diante das inconsistências ocorridas em relação às inscrições do presente 

certame devido à greve dos bancários, a Comissão Central deliberou pela alteração da data da 

prova para o dia 22/01/2017, com fito de garantir a perfeita execução do concurso e 

participação de todos aqueles que se inscreveram, posto que toda a logística interna foi 

afetada. 

 

Solicitamos ainda que acompanhem a página do concurso (www.ifs.edu.br/progep) 

para verificar o nosso cronograma que será publicado. 

 
 

Aracaju, 19 de outubro de 2016. 
 
 
 

Diego Rodrigues da Silva Santos 
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 
Presidente da Comissão Central 


